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O prefeito Jogli Uchoa (DEM) participou da solenidade da assinatura da Ordem de Serviço para a pavimentação e drenagem de 5 ruas, no 
Loteamento Bom Jesus, uma das comunidades mais carentes do município de Araçoiaba. As obras serão iniciadas ainda no mês de dezembro e 

vão trazer mais infraestrutura e qualidade de vida para seus moradores, que, segundo Jogli, foram esquecidos pela gestão anterior.

RECURSOS Ninho (ao centro) ao lado do secretário Rodrigo Novaes e Josias Azevedo

  ECONOMIA  AUXÍLIO BRASIL DE R$ 400,00
PÁGINA B3
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JOGLI ANUNCIA PAVIMENTAÇÃO 
DE 5 RUAS EM ARAÇOIABA

Foto: Ragner Mousinho
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É lamentável que ain-
da algumas autoridades 
políticas como prefeitos 
e governadores insistam, 

justificam, e tentam, a 
todo custo, promover a 
maior festa massiva e 
popular do mundo. Um 
cenário fértil e perfei-
to para a proliferação de 
vírus, inclusive o corona-
vírus.

O prefeito Flávio aten-
deu à reivindicação do 
vereador Renato Alves.

No último dia 25 de no-
vembro, o ex-deputado 
federal, Severino Ninho 
(PSB), e presidente do 
Núcleo Setorial das Cida-
des do Litoral Norte, falou 
das ações que estão em 
andamento contra o que 
ele chama da privatiza-
ção da Praia do Capitão 
(Mangue Seco).

Ninho disse que o pri-
meiro passo foi a criação 
do Movimento Salve 
Mangue Seco. 

Senado aprova o nome 
de André Mendonça para 
ministro do STF.

Política em Focus

Política em Focus

PÁGINA A2

Prefeito garante pagamento 
do 13º Salário e folha

Ninho aciona a justiça contra a 
construção do muro de Mangue Seco

Foto: Divulgação
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AÇÃO Jairo Kaito participa ativamente da Instituição

Foto: Carlos Lima

PROJETO DE JAIRO KAITO 
PROMOVE INCLUSÃO SOCIAL

AINDA TERÃO CORAGEM DE 
REALIZAR CARNAVAL?

EDITORIAL  ABREU E LIMA

Opinião

É lamentável que ainda algumas autoridades políticas 
como prefeitos e governadores insistam, justificam, e ten-
tam, a todo custo, promover a maior festa massiva e popular 
do mundo. Um cenário fértil e perfeito para a proliferação de 
vírus, inclusive o coronavírus.

Os especialistas, os infectologistas e profissionais da saú-
de têm alertado sobre o perigo de novas contaminações pelo 
advento do carnaval. Mas, assim mesmo, essas autoridades 
têm lutado pela realização do evento.

Agora, com a descoberta de um vírus mais contagioso e 
potente, chamado de Ômicron, que tem como epicentro o Sul 
da África. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta o 
mundo que a “situação é preocupante.

Muitos países estão fechando suas fronteiras, tomando 
medidas de restrição mais severas, mas aqui, no Brasil, infe-
lizmente, algumas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro 
e Recife querem, mesmo dentro desse cenário de mais uma 
onda de contaminação, realizar a festa de carnaval.

Quem vai pagar essa conta, se houver uma grande con-
taminação e, eventualmente, mais mortes? Os prefeitos? Os 
governadores? Uma coisa é certa: quem vai arcar com essa 
despesa será, mais uma vez, o povo.                        REDAÇÃO

Por Jailton Lima

O vice-presidente da Câ-
mara Municipal de 

Abreu e Lima, Jairo Kaito 
(AVANTE), vem realizando 
importantes ações na área 
social e profissional.

 Seu trabalho tem sido 
reconhecido pela popula-
ção do município. Isso vem 
ocorrendo desde o início de 
seu mandato.

Essas atividades são 
promovidas através do Ins-
tituto Henrique Ferrei-
ra, nome dado em home-
nagem ao Avô do vereador 
Jairo Ferreira (Kaito).

O instituto tem ofereci-
do cursos profissionais em 
diversas áreas, investindo 

na economia criativa como 
ferramenta para fugir da 
crise através do empreen-
dedorismo e a confiança 
em si.

Como, por exemplo, o 
curso de costureira profis-
sional, tem inserido cente-
nas de pessoas no mercado 
de trabalho.

“Assim, a gente opor-
tuniza a essas pessoas 
uma ferramenta de tra-
balho e renda”, explicou 
Jairo.

Para mais informações, 
entrar em contato conos-
co através do número: 
(81)9.9611-7177, ou no en-
dereço: Rua 57, n°105 em 
Caetés 3.
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PRIVATIZAÇÃO Ninho critica a construção do muro, em Mangue Seco

DESENVOLVIMENTO Sem prejudicar o comércio dos barraqueiros

SEGURANÇA Os pedestres aprovaram a intervenção da Prefeitura com o semáforo no centro de Abreu e Lima 

AÇÃO Jairo Kaito participa ativamente da Instituição

NINHO ACIONA A JUSTIÇA 
CONTRA A CONSTRUÇÃO DO 
MURO, EM MANGUE SECO

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Jailton Lima/FM

Foto: Carlos Lima

Júnior Barros critica também a  
construção do muro

Finalmente, semáforo é instalado e traz 
segurança à população, no centro da cidade

AUDIÊNCIA  PÚBLICA  O EX-DEPUTADO FORMALIZOU UM PEDIDO À  ALEPE

 IGARASSU

ABREU E LIMA

Reg. nº 6968/PE

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Apesar do placar apertado, 

de 47 votos a favor e 32 con-
tra, o Senado Federal aprovou 
o nome do ex-ministro da 
Justiça, André Mendonça. Ele 
é segundo ministro indicado 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro a ocupar uma vaga no Su-
premo Tribunal Federal.

Dessa forma, o presidente 
cumpre a promessa de ter 
indicado um “ministro ter-
rivelmente evangélico”. O 
futuro ministro do STF deve 
ser empossado pelo egrégio 

 MENDONÇA É O NOVO MINISTRO DO SUPREMO 

juízes ainda neste mês de de-
zembro. Viva a democracia!

O instituto de Previdência 
Social dos Servidores Muni-
cipais de Igarassu está vi-
vendo a escassez de seus 
recursos, devido à ingerên-
cia da gestão municipal. A 
informação foi do ex-presi-
dente da Câmara Municipal, 
Ademar de Barros.

 IGAPREVI PODE QUEBRAR 

Segundo ele, o Igapre-
vi já está com dificuldade 
financeira para pagar os 
aposentados e pensionis-
tas do município. Poderá 
faltar recursos para honrar 
os compromissos com os 
assegurados.

No mês de janeiro de 2022, 
a Folha Metropolitana fará 
uma matéria especial, para 
mostrar a população o que 
provocou essa instabilidade 
nas constas do Igaprevi. E 
por que a Câmara dos Verea-

 IGAPREVI – TRANSPARÊNCIA 

dores aprovou o parcelamen-
to de R$ 10.000.000,00, na 
gestão do então prefeito Mário 
Ricardo. Essas questões pre-
cisam de respostas concretas 
e transparentes, se é que as 
teremos.

Foto: Arquivo/FM

 ADEMAR INDICADO PARA FERNANDO DE NORONHA

O governador Paulo Câma-
ra indica Ademar de Barros 

para a Superintendência Ju-
rídica de Fernando de Noro-
nha. No último dia 09 de no-
vembro, ele assumiu o cargo 
e já está atuando.

Com vasta experiência na 
administração pública e po-
lítica, Barros deixou a Supe-
rintendência do IPEM (Insti-
tuto de Peso e Medidas), que 
estava no cargo desde abril 
desse ano. Mais um desafio 
para Ademar. Ele dará conta.

Por Jailton Lima

No último dia 25 de no-
vembro, o ex-depu-

tado federal, Severino 
Ninho (PSB), e presiden-
te do Núcleo Setorial das 
Cidades do Litoral Norte, 
falou das ações que estão 
em andamento contra o 
que ele chama da privati-
zação da Praia do Capi-
tão (Mangue Seco).

Ninho disse que o pri-
meiro passo foi a criação 
do Movimento Salve 
Mangue Seco. O segundo 
passo foi entrar com uma 
ação no Ministério Pú-
blico contra a construção 
do muro de 200 metros de 
extensão.

Ele disse também que 
protocolou, na Assembleia 
Legislativa, uma solicita-

ção para a realização de 
Audiência Pública, como 
também ao CPRH, Cipo-
ma e no SPU.

“Se está tudo legali-
zado, por que fizeram 

a construção à noite? É 
Muito estranho e sus-
peito”, questionou.

Ninho ressaltou que o 
movimento tem o apoio do 
Sindicato dos Trabalhado-

res Rurais de Igarassu, do 
Sindicato dos Servidores 
Municipais, da Associação 
Mangue Beach e da Asso-
ciação dos Comerciantes da 
Praia do Capitão.

O grupo é formado por 
Severino Ninho, presi-
dente do PSB, Chico Go-
mes, ex-vice-prefeito, José 
Carlos Macena, advogado, 
Josias Gomes, presiden-
te da ACE, Alex do PT, da 
Associação dos Micro-em-
presários, e Robson Neves, 
advogado.

“Nós queremos o cres-
cimento sustentável, 
com a construção do cal-
çadão e da iluminação 
pública, a revitalização 
dos bares e da infraes-
trutura. Estamos lutan-
do por isso também”, fi-
nalizou o ex-deputado.

Por Jailton Lima

O ex-candidato a ve-
reador Júnior Barros 
(PSB) posicionou-se con-
tra a construção do muro 
na Praia de Mangue Seco 
pela iniciativa privada. 
Ele criticou a forma como 
a obra foi licenciada pela 
Prefeitura de Igarassu.

Segundo Barros, do 
jeito que as coisas estão 
sendo feitas, com o aval 
do poder municipal, “em 
pouco tempo não terá 
mais espaço aberto 
para a população usu-
fruir da praia do Ca-
pitão”, comentou.

Para Júnior, o desen-
volvimento da praia é 
importante, mas ele res-
salta que o crescimento 
não pode tirar o direito 
de ir vir e nem tão pouco 
beneficiar só os empre-
sários.

Ele disse, entretanto, 
que é a favor da busca 
de recursos para de-
senvolver o turismo 
na região, como a per-
furação de poços artesia-
nos, a construção de cal-
çadão e iluminação em 
toda extensão da praia.

Por Jailton Lima

Após anos de espera, 
uma antiga demanda 
da população de Abreu 
e Lima foi atendida pela 
atual gestão municipal.  
Na quarta-feira passa-
da, 01/12, ocorreu im-
plantação do semáfo-
ro na Avenida Duque 
de Caxias, na zona ban-
cária da cidade.

Por meio da articu-
lação do prefeito Flávio 
junto ao Departamento 

Nacional de Infraes-
trutura de Transpor-
te (DNIT), que atendeu 
à solicitação da Prefeitu-
ra Municipal.

“O aparelho vem 
responder às perti-
nentes reivindicações 
da população que, de-
vido ao grande movi-
mento de carros no 
local, cobrava uma si-
nalização para coibir 
acidentes e dar mais 
segurança a todos”, 
explicou o prefeito.
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Semáforo é 
instalado na 

zona bancária, 
de Abreu 

  Jogli 
anuncia 

pavimentação 
de 5 ruas 
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PREFEITO ANUNCIA PAGAMENTO DE 13º 
SALÁRIO E DA FOLHA DE DEZEMBRO

GARANTIA Os servidores comemoraram a notícia do rendimento salarial para este ano de 2021

 ITAPISSUMA Vão ser injetados na economia local mais de R$ 7 milhões até o dia 30 de  dezembro
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Foto: Ragner Mousinho

Por Jailton Lima

A gestão do prefeito 
José de Irmã Têca 

(PSD) anunciou, no últi-
mo dia 19 de novembro, 
tabela com os vencimen-
tos do 13º Salário, que 
será no próximo dia 
10, e a folha de paga-
mento, será paga a todos 

os servidores efetivos, 
comissionados e contra-
tados, no dia 30 de de-
zembro.

Uma outra notícia 
muito comemorada foi 
que, após 21 anos, a 
Prefeitura não fará ne-
nhuma demissão no final 
do ano. Em outras pala-

vras, todos os servidores 
terão seus trabalhos ga-
rantidos.

“Essa é boa notícia 
para nós, podemos 
fazer o nosso plane-
jamento de despesa 
para 2022”, comentou 
uma servidora comissio-
nada.

No deu discurso a to-
dos servidores, o pre-
feito Zé ressalto, entre-
tanto, que isso só foi 
possível graças às me-
didas de austeridade 
e o controle com os re-
cursos públicos.

“Temos uma gestão 
sólida e equilibrada. 
Por isso, estamos fa-
zendo também várias 
obras em infraestru-
tura, educação, saúde 
e oficial”, asseverou Zé.
14º Salário              
para Guarda

Esse já é quarto ano 
do pagamento desse 
auxílio, que garantiu a 
nossos servidores uma 
das melhores identifica-
ções visuais do Estado de 
Pernambuco.

No dia 29 de novem-
bro, o prefeito honrou 
compromisso e autori-
zou o pagamento do 

14º Salário a todos os 
guardas civis munici-
pais, para que seja man-
tido o padrão na identi-
ficação através do novo 
uniforme. “Enquanto 
eu estiver prefeito a 
nossa guarda munici-
pal será forte”, assegu-
rou Zé.

Na ocasião, o prefeito 
agradeceu a vice-prefei-
ta, Zezé Lima, ao ex-
-prefeito, Cal Volia e 
ao vereador, Júnior de 
Irmã Têca, que estive-

ram presentes à reunião, 
além do secretário de Se-
gurança, Carlos Araú-
jo, por ter conduzir tão 
bem esta pasta de extre-
ma importância para o 
nosso município.
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JOGLI UCHÔA ANUNCIA A PAVIMENTAÇÃO DE 
5 RUAS NO LOTEAMENTO BOM JESUS

INVESTIMENTO Prefeito Jogli Uchôa afirma, em discurso, que bairros carentes serão atendidos na sua gestão até o final do mandato 

Foto: Divulgação

 ARAÇOIABA

EDUCAÇÃO AÇÃO SOCIAL

Cidades

 DESENVOLVIMENTO AÇÕES DA ATUAL GESTÃO CONTEMPLAM A INFRAESTRUTURA DE BAIRROS CARENTES

PERTO DO POVO Jogli faz questão de participar das ações

VISTORIA Jogli acompanha de per to os serviços de construção

Foto: DivulgaçãoFoto: Divulgação

Obra da construção da 
escola modelo está em 
ritmo acelerado

Itapipiré recebe a 3ª 
edição da Prefeitura 
nos Bairros

Por Jailton Lima

O prefeito Jogli 
Uchoa (DEM) par-

ticipou da solenidade da 
assinatura da Ordem 
de Serviço para a 
pavimentação e dre-
nagem de 5 ruas, no 
Loteamento Bom Jesus, 
uma das comunidades 
mais carentes do muni-
cípio de Araçoiaba.

As obras serão ini-
ciadas ainda no mês de 
dezembro e vão trazer 
mais infraestrutura e 
qualidade de vida para 
seus moradores, que, 
segundo Jogli, foram 
esquecidos pela gestão 
anterior.

“Essa comunidade 
terá uma atenção es-
pecial. Essas 5 ruas 
pavimentadas serão 
beneficiadas, mas 
outras receberão in-
vestimentos como 
esses. A nossa gestão 
se destaca porque a 
melhor obra é cuidar 
das pessoas”, garantiu 
o prefeito.

No seu discurso, Jogli 
afirmou que andou pelo 
bairro e ouviu as neces-
sidades das famílias. 
“E, hoje, esse sonho 
começa a ser reali-
dade na vida dessas 
pessoas. Vamos trazer 
mais investimentos 
para o Bom Jesus”, as-
segurou.

Por Jailton Lima

O maior projeto edu-
cacional do município 
de Araçoiaba está cada 
vez mais adiantado. As 
obras estão a todo va-
por, avançando na sua 
construção e infraestru-
tura.

No final de novem-
bro, o prefeito Jogli 
Uchôa foi inspecio-
nar de perto a segun-
da etapa da edifica-
ção da escola, que vai 
ser construída com re-
cursos próprios.

“E esse nosso gran-
de sonho está cada 
vez mais perto de se 
tornar realidade. A 
revolução na educa-
ção de Araçoiaba está 
tomando forma, e 
hoje eu saí de lá, mais 
uma vez, emocionado 

e agradecido”, comen-
tou o prefeito.

Ainda segundo Jo-
gli, a nova escola é fru-
to da persistência e da 
confiança em cuidar 
das pessoas através da 
educação. “Pois atra-

vés dela, podemos 
transformar o mun-
do. Por isso, estamos 
investindo na educa-
ção para termos um 
futuro melhor para 
os nossos filhos”, con-
cluiu Jogli.

Por Jailton Lima

Dando continuidade a 
Prefeitura nos Bair-
ros, a comunidade con-
templada com a realiza-
ção do projeto social foi 
Itapipiré. Os moradores 
receberam uma varieda-
de de serviços nas áreas 
de saúde, social, educa-
ção, cultura e profissio-
nal.

O evento ocorreu no 
dia 26 de novembro, com 
a participação de todas 
as secretárias munici-
pais. Foram oferecidos 
serviços de saúde, como 
medição da pressão alta, 
diabetes, pediatria, e va-
cinação contra o Co-
vid-19.

Além desses serviços, 
houve muita descontra-
ção, música e a ação so-
cial. “ Essas ações jun-

to da gente facilitam 
muitos atendimentos. 
Agradeço a meu pre-
feito que tem dado a 
tenção a nossa gente”, 
afirmou uma moradora 
presente na ação social.

O prefeito Jogli parti-
cipou ativamente da rea-

lização da Prefeitura nos 
Bairros, ouvindo as pes-
soas e acompanhando de 
perto o atendimento às 
pessoas. “Aqui, todos são 
tratados e respeitados. 
Estamos cuidando das 
pessoas. Essa é a maior 
obra”, concluiu.
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CONQUISTA Renato Alves discursa ao lado de Murilo do Povo e Flávio

AUXÍLIO BRASIL pagará neste mês o valor de R$ 400,00 aos beneficiários

Foto: Divulgação

Foto: Notícias Concursos

ABREU E LIMA ECONOMIA

    

    

    

    
    

Foto: Divulgação

Foto: Ragner Mousinho

Foto: Divulgação

CASAMENTO DO ANO
No últmo dia 27 de novembro, ocor-

reu o enlace matrimonial dos jovens 
Ligiane Marinho e Jackson Pessoa. 
A celebração ocorreu no Restaurante 
Boi e Brasa, em Abreu e Lima, onde 
os convidados foram recepcionados. 
A festa abalou!

PRÊMIO TOP 25
O prefeito de Itapissuma, Zé de 

Irmã Têca, foi contemplado com o 
prêmio TOP 25, na categoria Prefeito 
Destaque do Litoral Norte. Parabéns. 
Por isso, ele é considerado um dos 
melhores gestores da RMR.

FEIRA DE CIÊNCIA NA 
ESCOLA GERCINA

Foi um grande sucesso a Feira de 
Ciência de conhecimento da Escola 
Estadual Gercina Fernandes, realizada 
no último dia 30 de novembro a 02 de 
dezembro. O diretor Francisco disse 
que a feira superou as expectativas.

ADEMAR ESTÁ EM NORONHA 
Indicado pelo Palácio das Princesas, 

Ademar de Barros assumiu a Superi-
tendência Jurídica da Ilha de Fernando 
de Noronha. Ele tomou posse no dia 
09 de novembro, e está fazendo um 
importante trabalho.

JOGOS INTERNOS NA ETE
No mês de novembro, a Escola Téc-

nica Estadual Pr. Isaac Martins realizou 
os Jogos Internos da instituição, com 
atividades esportivas e educacionais em 
vários setores no conhecimento. A esco-
la é dirigida pela professora Miriam Paes. 

Gente
que é notícia

Renato Alves participa 
da reinauguração da 
Academia da Cidade, em 
Caetés I

Auxílio Brasil quem    
tem direito

“Essa comunidade 
terá uma atenção es-
pecial. Essas 5 ruas 
pavimentadas serão 
beneficiadas, mas 
outras receberão in-
vestimentos como 
esses. A nossa gestão 
se destaca porque a 
melhor obra é cuidar 
das pessoas”, garantiu 
o prefeito.

No seu discurso, Jogli 
afirmou que andou pelo 
bairro e ouviu as neces-
sidades das famílias. 
“E, hoje, esse sonho 
começa a ser reali-
dade na vida dessas 
pessoas. Vamos trazer 
mais investimentos 
para o Bom Jesus”, as-
segurou.

lização da Prefeitura nos 
Bairros, ouvindo as pes-
soas e acompanhando de 
perto o atendimento às 
pessoas. “Aqui, todos são 
tratados e respeitados. 
Estamos cuidando das 
pessoas. Essa é a maior 
obra”, concluiu.

Por Jailton Lima

Mais uma relevante 
conquista para os mora-
dores do bairro de Cae-
tés I. No último dia 03 
de novembro, foi realiza-
da a reinauguração da 
Academia da Cidade.

Na ocasião da sole-
nidade, que ocorreu no 
espaço da Academia, 
participou o autor do re-
querimento, o vereador 
Renato Alves, o pre-
feito Flávio Gadelha, 
o vice-prefeito Murilo 
do Povo, entre outras 
autoridades.

Renato explicou a im-
portância da Academia 
da Cidade como instru-
mento de atividades fí-
sicas e de lazer para a 
população.

Ele ainda ressaltou 
o alcance social, pois 
nem todos podem pagar 
mensalidades nas acade-
mias particulares.

“Agradeço ao pre-
feito Flávio por 
atender à minha rei-
vindicação com a re-
qualificação da acade-
mia. Muito obrigado”, 
comentou.

Renato também agra-
deceu o empenho do vi-
ce-prefeito, Murilo do 
Povo, da secretária de 
Esporte e Cultura, Keila 

Costa, da secretária de 
Obras, Ceci Felinto, e da 
secretária de Saúde, Ga-
briela Luna.

“A reabertura da 
Academia da Cidade, 
que esteve fechada por 
causa da pandemia, é 
mais um conquista do 
nosso trabalho para o 
povo de Caetés I”, con-
cluiu Renato.

Fonte: Governo Federal – 

Auxílio Brasil

O atual progra-
ma do Bolsa Família 
abrange cerca de 14,6 
milhões de benefi-
ciários. O número do 
Auxílio Brasil deve 
superar 17 milhões, 
segundo previsão do 
ministro da Cidadania, 
João Roma.

Podem se beneficiar 
com o programa, as fa-
mílias em situação de 
pobreza (renda por pes-
soa entre R$ 89,01 a R$ 
178,00) ou extrema po-
breza (renda por pessoa 
de até R$ 89,00 por mês) 
e que tenham em sua 
composição gestantes, 
mães que amamentam, 
crianças ou adolescentes 
entre 0 e 21 anos. Essas 
regras são similares ao 
Bolsa Família.
Veja os principais 
critérios que podem 
ser aplicados 
também ao Auxílio 
Brasil:

•Ter renda familiar 
per capita de até R$ 89;

•Ter renda familiar 
per capita de até R$ 178 
(no caso de famílias que 
tenham em sua composi-
ção gestantes, nutrizes, 
crianças e/ou adolescen-
tes até 17 anos);

•Estar inscrito no Ca-
dÚnico;

•Estar com dados 
atualizados no CadÚni-

co há, pelo menos, dois 
anos.

Outros critérios do 
Bolsa Família também 
devem permanecer para 
o Auxílio Brasil, veja 
quais são:

•Crianças e adoles-
centes com idade escolar 
(entre 6 e 15 anos) de-
vem ter, no mínimo, 85% 
de presença nas aulas;

•Os jovens entre 16 e 
17 anos, a frequência mí-
nima exigida é de 75%;

•Crianças menores de 
7 anos precisam estar 
com as vacinas em dia 
e devem comparecer ao 
posto de saúde para rea-
lizar o monitoramento e 
o acompanhamento do 
crescimento;

•Gestantes devem 
comparecer às consultas 

de pré-natal e participar 
de atividades educativas 
ofertadas pelo Ministé-
rio da Saúde sobre alei-
tamento materno e ali-
mentação saudável;

•Acompanhamento de 
saúde das mulheres que 
possuem 14 a 44 anos de 
idade.

Auxílio Brasil valor

A previsão do governo 
é de aplicar um reajuste 
mínimo de 20% no be-
nefício do Auxílio Brasil 
em relação ao Bolsa Fa-
mília. Atualmente pa-
ga-se, em média, R$ 
189. A previsão, por-
tanto, é subir para R$ 
226,80 e com o valor 
do “benefício transi-
tório”, chegar a R$ 
400,00 por parcela.
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